Jídelníček
Od 1.4.2019 – 12.4.2019

Pondělí
1.4.

Polévka kmínová s vejcem (1a, 3)
1. Krůtí plátek na bazalce, vařené brambory, červená řepa, led.čaj (1a, 12)
2. Palačinky s džemem, cukrem, čok., ovocem a šlehačkou, kakao, led.čaj (1a, 3, 6, 7, 12)

Úterý
2.4.

Polévka fazolová (1a, 12)
1. Záhorácký závitek, vařené brambory, ovoce, vit.nápoj (1a, 12)
2. Kuřecí salát s ovocem, cel.pečivo, ovoce, vit.nápoj (1a, 6, 7, 9, 10, 11, 12)

Středa
3.4.

Polévka jáhlová se zeleninou (1a, proso, 9)
1. Hovězí tokáň, těstoviny, ovoce, ovocný čaj (1a, 12)
2. Rybí filé na česneku a slanině, vařené brambory, ovoce, ovocný čaj (4, 7, 12)

Čtvrtek
4.4.

Polévka cibulová s bramborem (1a)
1. Párky, hrachová kaše s cibulkou, okurek, chléb, pudink, ledový čaj (1a, b, 7, 12)
2. Smažené žampiony, vařené brambory, tat.omáčka, pudink, led.čaj (1a, 3, 7, 12)

Pátek
5.4.

Polévka květáková (1, 7)
1. Drůbeží maso na žampionech, rýže, salát, vit.nápoj (1a)
2. Restované zel.fazolky s tofu a žampiony, cel.pečivo, salát, vit.nápoj (1a, 6, 11, 12)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí
Polévka pórková s ovesnými vločkami (1a, d)
8.4.
1. Vepřová pečeně, zelí, houskový knedlík, led.čaj (1a, 3, 7, 12)
2. Paprikový losos s pórkem a kukuřicí, vařené brambory, led.čaj (4, 7)
Úterý
9.4.

Drůbeží vývar s těstovinou (1a, 9)
1. Jaroměřský kuřecí plátek, bramborovo – mrkvové pyré, kompot, vit.nápoj (1a, 7, 12)
2. Zeleninové lečo s vejci, chléb, vit.nápoj (1a, b, 3)

Středa
10.4.

Ruský boršč (1a, 9, 12)
1. Krůtí guláš po trentinsku, těstoviny, ovoce, čaj (1a, 12)
2. Žemlovka s jablky a tvarohem, ovoce, ochucené mléko, čaj (1a, 3, 7, 12)

Čtvrtek
11.4.

Polévka česneková (3, 12)
1. Fazole s rajčatovou omáčkou, pečivo, moučník, vit.nápoj (1a, b, 3, 12)
2. Pečené kuřecí stehno na černé čočce se zeleninou, moučník, vit.nápoj (1a, 3)

Pátek
12.4.

Polévka čočková (1a, 12)
1. Novohradský vepřový plátek, rýže, ovoce, led.čaj (1a, 12)
2. Gymnázium ředitelské volno – nepřihlašovat !

Jídelníček
Od 15.4.2019 – 30.4.2019

Pondělí
15.4.

Polévka hrstková (1a, 12)
1. Segedinský guláš, bramborový knedlík, ovoce, ovocný čaj (1a, 12)
2. Česnekový kuskus s pórkem a žampiony, salát, ovoce, ovocný čaj (1a, 12)

Úterý
16.4.

Polévka s drožďovými knedlíčky (1a, 3, 12)
1. Smažený vepřový řízek, vařené brambory, kompot, čaj (1a, 3, 7, 12)
2. Fazolový salát s vejci, cel.pečivo, čaj (1a, 3, 6, 11)

Středa
17.4.

Polévka krupicová s vejci (1a, 3)
1. Kuřecí přírodní plátek, rýže, salát, ovoce, ledový čaj (1a)
2. Vařené vejce, špenát, bramborové krokety, ovoce, ledový čaj (1a, 3, 7, 12)

Čtvrtek
18.4.

VELIKONOČNÍ

PRÁZDNINY

Pátek
19.4.
STÁTNÍ SVÁTEK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí
22.4.
VELIKONOČNÍ
PONDĚLÍ
Úterý
23.4.

Polévka bramborová (1a, 12)
1. Smažený sýr, vařené brambory, tatarská omáčka, ovocný čaj (1a, 3, 7, 12)
2 Krůtí plátek, restované fazolové lusky se slaninou a česnekem, ovocný čaj (1a)

Středa
24.4.

Polévka hrachová (1a, 12)
1. Hovězí stroganov, rýže, ovoce, vit.nápoj (1a, 7)
2. Bramborové šišky s mákem, kompot, ovoce, vit.nápoj (1a, 7, 12)

Čtvrtek
25.4.

Polévka z kysaného zelí (1a, 12)
1. Americká kotleta, vařené brambory, pudink, čaj (1a, 7, 10, 12)
2. Těstovinový salát s tuňákem, pudink, čaj (1a, 4)

Pátek
26.4.

Polévka vločková s bramborem a zeleninou (1a, d)
1. Vařené vejce, čočka na kyselo, okurek, chléb, ovoce, vit. nápoj (1a, b, 3, 10, 12)
2. Halušky s brynzou a se slaninou, ovoce, vit.nápoj (1a, 7)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí
Hovězí vývar s nudlemi (1a, 7)
29.4.
1. Drůbeží plátek v hořčičné omáčce, kuskus, salát, čaj (1a, 10)
2. Rybí filé na kmíně, vařené brambory, salát, čaj (4, 7)
Úterý
30.4.

Polévka rajská s těstovinou (1a, 12)
1. Čevabčiči s hořčicí a cibulí, vařené brambory, ovoce, vit.nápoj (1a, 3, 10)
2. Salát z černé čočky a bulguru, ovoce, vit. nápoj (1a)

Přejeme Vám dobrou chuť.
Jídla připravil kolektiv školní jídelny.
Změna jídelníčku vyhrazena.
Moučníky a ovoce dle možností.

